Ansökan till Kristinehamns folkhögskola
Skickas till:
Kristinehamns folkhögskola
Strömbergsgatan 15a
681 32 Kristinehamn

Var god texta tydligt

–

Förnamn Efternamn

Personnummer

Gatuadress

Län

Postnummer - Ort

Telefon

E-postadress

Mobiltelefon

Jag anmäler mig härmed som sökande till:
Allmän kurs - Grund

Indiespelutvecklare

Allmän kurs - Studiespåret

Skapa världar

Allmän kurs - Yrkesspåret

Fritidsledarutbildning

Allmän kurs - Fokus Indien
Allmän kurs - Spel och lärande
Allmän kurs - Distans
Collegeåret
Struktur 2.0		
Individuellt fokus

Tidigare utbildning:
Gymnasieskola 3 år. Fullgjord grundläggande behörighet (eller
motsvarande inom Komvux eller folkhögskola)

Ej fullgjord grundskola
Grundskola

Eftergymnasiala studier (Universitet/Högskola)

Grundskola samt påbörjad/avbruten/ej fullgjord
gymnasieutbildning

Besöksadress: Strömsbergsgatan 15a, 681 32, Kristinehamn
Telefon: 010-833 12 50, E-post: kristinehamn@regionvarmland.se
Dokumentet är senast uppdaterat vårterminen 2022

Vänd sida

För en komplett ansökan:
Personligt brev
Ja, jag har bifogat ett personligt brev
Vi vill att du kompletterar ansökan med information om dig själv, till exempel om du är aktiv i olika föreningar, vilka fortsatta
studie- eller yrkesplaner du har, varför du söker just den här kursen och så vidare.
Om du i ditt personliga brev lämnar uppgifter som du vill ska behandlas med sekretess kryssar du i rutan här bredvid.

Merithandlingar: För att kunna behandla din ansökan fodras att du bifogar nedanstående handlingar.
Jag har bifogat skolbetyg
Jag har bifogat personbevis

Referenser: Ange namn, yrke och telefon till två personer som känner dig väl, till exempel tidigare lärare eller arbetsgivare.
OBS, ej familjemedlem.

Internatboende

Skolan har ett litet internat. För intresseanmälan eller information om internatet eller annat boende i Kristinehamn kontakta
mattias.blom@regionvarmland.se eller 072-576 76 74

Var fann du informationen om Kristinehamns folkhögskola?
Direktutskick per post

Från kompis/bekant/släkting

Skolans webbplats

Studie/yrkesvägledare/lärare

Facebook/Instagram

Arbetsförmedlingen

folkhogskola.nu

Övrigt sätt, ange:

Sökandes underskrift
Ort				Datum				 Namnteckning
Jag är medveten om och godkänner med min underskrift att de personuppgifter jag lämnat kan komma att användas för databehandling
och publicering enligt Dataskyddsförordningen. Skolan behöver använda dessa uppgifter för att kunna ta fram namnlistor och för att kunna
rapportera in uppgifter till Centrala studiestödsnämnden (CSN), Statistiska centralbyrån (SCB), Folkbildningsrådet (Fbr) med flera.
Har du frågor med anledning av detta, kontakta skolan eller Region Värmlands dataskyddsombud, telefon 010-831 50 00.

Fylls i av skolan
Kompl. begärda

Reserv

Antagen

Återbud

Ej antagen

Studieomfattning

